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Назва курсу Облік і оподаткування в галузях (секторах) економіки 

Адреса 

викладання 

курсу 

м. Львів, проспект Свободи, 18 

Факультет 

та кафедра, 

за якою 

закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет, кафедра обліку і аудиту 

Галузь 

знань, шифр 

та назва 

спеціальнос

ті 

Галузь знань № 07 "Управління та адміністрування" 

Спеціальність № 071 "Облік і оподаткування"  

Викладачі 

курсу 
Кріль Ярослава Ярославівна, доцент кафедри обліку і аудиту 

Контактна 

інформація 

викладачів 

м. Львів, проспект Свободи 17, к. 201 

Консультаці

ї по курсу 

відбуваютьс

я 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою 

домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через Facebook, Viber чи 

корпоративну пошту yaroslava.kril@lnu.edu.ua. Для погодження часу консультацій 

слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити.  

 
Сторінка 

курсу 
 

Інформація 

про курс 
Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб сформувати необхідні навички і вміння в сфері 

податкового адміністрування, податкового контролю 

Коротка 

анотація 

курсу 

Дисципліна «Облік і оподаткування в галузях (секторах) економіки» є вибірковою  

дисципліною з спеціальності 071  Облік і оподаткування» для освітньої програми 

____бакалавр____, яка викладається в __7,8 семестрі в обсязі ___7,5_____ кредитів 

(за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 
Мета та цілі 

курсу 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає отримати навики відображення 

відомостей про господарські операції суб’єктів господарювання в розрізі видів 

діяльності у фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, 

узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб 

осіб, що приймають рішення. 

Завданнями вивчення дисципліни “Облік і оподаткування в галузях 

(секторах) економіки ” є: 

– засвоєння основних принципів та особливостей ведення обліку на 

підприємствами різних галузей (секторів) економічної діяльності; 

– оволодіння навичками самостійного відображення в обліку операцій на 

підприємствах торгівлі, сільського господарства, будівництва та в 

автотранспортних організаціях, сфері послуг, ресторанному господарстві  

та ін. 

– набуття концептуальних знань та вмінь нарахування та сплати 

податків (обов’язкових платежів) та зборів при різних системах оподаткування 

суб’єктами господарювання 



Література 

для 

вивчення 

дисципліни 

Базова 

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI/ Верховна Рада 

України. URL:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17. 

2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

від №996-XIV від 16.07.99р., із змінами і доповненнями / Верховна Рада 

України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14. 

3. Про затвердження спеціалізованих форм первинних документів з обліку 

основних засобів і інших необоротних активів сільськогосподарських 

підприємств та Методичних рекомендацій щодо їх застосування 

[Електронний ресурс]: наказ Міністерства аграрної політики України від 

27.09.07 № 701. – Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN32622.ht ml.  

4. Про захист прав споживачів [Електронний ресурс]: закон України від 

12.05.1991 р. № 1023-ХІІ. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1023-12.  

5. Про фермерське господарство [Електронний ресурс]: закон України від 

19.06.2003 р. № 973-IV. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/973-15.  

6. Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами [Електронний 

ресурс]: наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків України від 

13.03.95 № 37. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0079-

95. 

7. Порядок подання фінансової звітності: Постанова КМУ від 28 лютого 2000 

р. № 419 /Верховна рада України. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF.  

8. Національне Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України від 

07.02.2013 р. № 73 /Верховна рада України. URL:: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 

9. П(С)БО 7 "Основні засоби". Затверджено наказом Міністерства фінансів 

України від 27 квітня 2000 р. № 92 

10. П(С)БО 8 "Нематеріальні активи". Затверджено наказом Міністерства 

фінансів України від 18 жовтня 1999 р. № 242 

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене 

Наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999  № 246 зі змінами і 

доповненнями / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=z0751-99 

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», 

затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318 

/Верховна рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-00 

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджено 

наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. № 290. / Верховна 

Рада. URL:www.minfin.gov.ua 

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене 

Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999  № 318 зі змінами і 

доповненнями /Верховна рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-00\ 

15. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 18 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0079-95
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0079-95
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0751-99
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0751-99
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-00
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-00
http://www.minfin.gov.ua/
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-00/
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0027-00/


«Будівельні контракти» [Електронний ресурс]: наказ Міністерства фінансів 

України від 28.04.2001 р. № 250. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0433-01. 

16. П(С)БО 30 «Біологічні активи», затверджені Наказом Міністерства фінансів 

України від 18 листопада 2005 року N 790 / Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05#Text 

17. Положення про інвентаризацію активів і зобов’язань, затверджена Наказом 

Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879 / Верховна Рада 

України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0202-94 

18. Про затвердження спеціалізованих форм регістрів журнально-ордерної 

форми обліку для сільськогосподарських підприємств та методичних 

рекомендацій щодо їх застосування [Електронний ресурс]: наказ Мін. агро 

політики України від 04.06.09 № 390. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1149-08.  

19. Про затвердження Правил застосування, обігу і повернення засобів 

упаковки багаторазового використання на Україні [Електронний ресурс]: 

наказ Міністерства державних ресурсів України від 16.06.92 р. №15. – 

Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN469.htm l. 

20. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку в об’єднаннях 

співвласників багатоквартирних будинків [Електронний ресурс]: наказ 

Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 14.09.2013 

р. № 345. – Режим доступу: http://osbb.ck.ua/Uploads/%D0%91.pdf.  

21. Про громадські об’єднання [Електронний ресурс]: закон України від 

22.03.2012 р. № 4572-VI. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4572- 17.  

22. Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на 

житловокомунальні послуги [Електронний ресурс]: постанова КМУ від 

01.06.2011 р. №869. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/869- 2011-%D0%BF. 

23. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо ведення 

бухгалтерського обліку кредитною спілкою та об'єднаною кредитною 

спілкою [Електронний ресурс]: закон України від 18.12.2003 р. № 171. – 

Режим доступу: http://www.unascu.org.ua/dfp/com181203.ht m.  

24. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження 

національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері 

громадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з 

міжнародними стандартами [Електронний ресурс]: наказ Міністерства 

економіки та з питань європейської інтеграції України від 17.06.03 р. № 157. 

Режим доступу: http://www.uazakon.com/big/text451/pg1.ht m.  

25. Про кредитні спілки [Електронний ресурс]: закон України від 20.01.2001 р. 

№2908-ІІІ – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2908- 14. 10. 

Про кооперацію [Електронний ресурс]: закон України від 10.07.03 р. № 

1087-IV. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1087- 15.  

26.  Про житлово-комунальні послуги [Електронний ресурс]: закон України від 

09.11.2017 р. № 2189-VІІІ. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2189- 19.  

27. Про страхування [Електронний ресурс]: закон України від 07.03.1996 р. № 

85/96-ВР. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/85/96- 

%D0%B2%D1%80.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05#Text
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0202-94
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1149-08


28. Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку [Електронний 

ресурс]: закон України від 29.11.2001 р. № 2866-III. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2866- 14.  

29. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг 

[Електронний ресурс]: закон України від 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2664- 14. 

Допоміжна 

30. Атамас П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки. 2-ге вид. Навч. 

посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 392 с. 

31. Гура Н.О. Облік у житлово-комунальному господарстві: теорія і практика 

К.: Знання, 2006 р. 

32.  Даньків Й.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки/ Навч. посібник – 

3-тє вид., перероб. і доповнене. Даньків Й.Я. та ін.  К.: Знання, 2007 . 

33. Задорожний З. В., Ковальчук Є. К., Панасюк В. М., Бродовська О. Г. 

Облік у галузях економіки (у схемах і таблицях) : навч. посіб. Тернопіль : 

ТНЕУ, 2015. 192 с.  

34. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво. 

[Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 „Облік і 

аудит”] / Малюга Н.М., Лебедзевич Я.В., Горецька Л.Л. ,  Дивидюк Т.В.; За 

редакцією проф. Бутинця Ф.Ф. – Житомир: ЖІТІ. 2000 - 480с.  

35. . Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: посібник 

[Текст]: / І. Б. Чернікова, Г. С. Дергільова, І. В. Нестеренко. – Х.: 

Видавництво «Форт», 2015. – 200 с.  

36. Вербило О. Ф. Бухгалтерський облік у промислових і агросервісних 

підприємствах [Текст]: підручник / О. Ф. Вербило, Т. Г. Камінська, Н. М. 

Коробова. – Київ: Каравела, 2014. – 367 с.  

37. Гура Н. О. Облік видів економічної діяльності підручник: / Н. О. Гура. – 

К.: Центр учбової літератури, 2010. – 392 с.  

38.  Лень В. С., Гливенко В. В. Бухгалтерський облік у галузях економіки 

[Текст]: підручник / В. С. Лень, В. В. Гливенко. – Чернігів: ЧДТУ, – 2013. – 

451 с.  

39. Лень В. С. Облік і аудит у страхових організаціях [Текст]: навчальний 

посібник / В. С. Лень. – К: ЦУЛ, – 2009. – 408 с. 

40. Максімова В. Ф. Облік в галузях економіки підручник / В. Ф. Максімова, 

З. В. Кузіна, Т. Г. Степова; за ред. В. Ф. Максимової. – Одеса: ОДЕУ, 2010. 

– 606 с.  

41. Михайлов М. Г., Телегунь М. І., Кадацька А. М., Баранік О. О. 

Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах : 

навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2018. 469 с.  

42. Облік в галузях економіки: торгівля: Конспект лекцій для студентів за 

напрямом підготовки «Облік і аудит» / Укладач А. В. Хмелюк. – 

Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2011. – 66 с. 

43. Самородова Н. М., Москаленко О. В. Облік в галузях економіки: 

Навчально-методичний посібник / Н. М. Самородова, О. В. Москаленко. – 

Харків: ХІБС УБС НБУ. – 2014. – 156 c 

44. Свідерський Є.І. Бухгалтерський облік в галузях економіки: навч. 

посібник. Київ : КНЕУ. 2008. 233с. 

 
Тривалість 

курсу 
_______225____   год. 



Обсяг курсу 104  години аудиторних занять. З них __60_ годин лекцій, __44  годин 

лабораторних робіт/практичних занять та ___121____ годин самостійної роботи 
Очікувані 

результати 

навчання 

Компетентості 

ЗК7. Здатність до гнучкого мислення та компетентного застосування набутих 

знань в широкому діапазоні практичної роботи за фахом та повсякденному житті. 

ФК2. Здатність формувати обліково-аналітичну інформацію для ефективного 

управління діяльністю підприємства. 

ФК5. Здатність застосування знань права та податкового законодавства в 

практичній діяльності суб’єктів господарювання  

Результати навчання: 

ПРН 6: Демонструвати розуміння особливостей практики здійснення обліку, 

аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств, установ та 

організацій різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання 

та видів економічної діяльності. 

ПРН 12: Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних 

умовах господарювання та демонструвати розуміння його ринкового 

позиціонування 
Ключові 

слова 
Будівництво, пасажирські та вантажні перевезення, торгівля, готельне 

господарство, ресторанний бізнес, рекламна діяльність, побутові послуги, 

інтернет-торгівля 
Формат 

курсу 
Очний /заочний  

Очна (денна) форма навчання передбачає постійний особистий контакт науково-

педагогічного працівника і студента, що забезпечує надбання глибоких системних 

знань, стійких умінь. Студенти денної форми навчання зобов’язані відвідувати 

навчальні заняття згідно з розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання 

згідно з робочою програмою.  

Заочна форма навчання – це навчання, яке поєднує в собі самонавчання і очного 

навчання. Характеризується етапністю. На першому етапі відбувається отримання 

бази знань і методики для самостійного засвоєння навчальної інформації та 

формування умінь (установча сесія), на другому етапі студент-заочник самостійно 

засвоює навчальний матеріал, виконує заплановані індивідуальні завдання, а на 

третьому – проводиться безпосередня перевірка результатів навчання. 
 Проведення лекцій, семінарських занять та консультації для кращого розуміння 

тем 
Теми Подано нижче у табличній формі схема курсу «Облік і оподаткування в галузях 

(секторах) економіки»1 
Підсумкови

й контроль, 

форма 

Залік в кінці 7-го та  8- го семестру 

Пререквізит

и 
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з _бухгалтерського 

обліку, фінансового обліку, оподаткування, звітності__ достатніх для сприйняття 

категоріального апарату обліку і оподаткування в розрізі видів діяльності 

підприємств в різних секторах економіки України, розуміння основ облікової роботи 

та процесу оподаткування і звітності 
Навчальні 

методи та 

техніки, які 

будуть 

використову

ватися під 

Методи, що несуть навчально-пізнавальну інформацію: словесні методи – лекції 

для досягнення розкриття основних положень теми (вступна, тематичні, оглядові, 

інформаційні, підсумкова); наочні – ілюстрації (схеми та таблиці), демонстрації 

(презентації лекцій). 

Практичні методи, що служать для закріплення, формування практичних умінь при 



час 

викладання 

курсу 

застосуванні раніше набутих знань: практичні завдання, ситуаційні завдання, 

реферати. 

Необхідне 

обладнання 
Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми такими як 

Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point 
Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного 

виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  

• семінарські заняття : максимальна кількість балів_100 _ 

Підсумкова максимальна кількість балів__100__ 

Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2    Т3 Т4   100 

25 25    25 25   

Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4 100 

Т1 Т2 Т3   Т4 Т5   

20 20 20   20 20   

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів 

 
Питання на 

іспит 
- 

Опитування Опитування студентів проводиться в письмовій формі і у формі бесіди. Також 

застосвується програма moodle 
 



Тиж. / 

дата / 

год.- 

Тема, план, короткі тези Форма діяльності 

(заняття) 

Література Завдання, год Термін 

виконання 

 Тема 1. Облік у торгівлі 

Організаційні основи та поняття торговельної 

діяльності. Ліцензування та патентування 

торговельної діяльності. Документальне 

оформлення  торговельних операцій. Облік 

торгових операцій. Поняття товарів та віднесення 

їх до запасів. 

Облік в оптовій торгівлі: надходження та 

продаж товарів. Облік надходження та реалізації 

товарів  у роздрібній та оптовій торгівлі. Облік 

торгових націнок (знижок), порядок їх розподілу і 

списання.  

Облік на торгових підприємствах - платниках 

Єдиного податку. Облік доходів, витрат та 

формування фінансових результатів торговельних 

підприємств. 

 

Лекція 1,2,4,6,7,8-

14,17,19,30,37, 

38,40,42 

8 год - 

 Тема 1. Облік у торгівлі 

 

Семінарське заняття. 

Доповідь, бесіда, 

обговорення. 

1,2,4,6,7,8-

14,17,19,30,37, 

38,40,42 

Підготувати 

питання по 

темі, 4 год. 

На 

семінарському 

занятті 

 Тема 2. Облік у сільському господарстві 

Основи побудови і завдання обліку в 

сільському господарстві. Види 

сільськогосподарських підприємств.  

Особливості оподаткування. Фіксований 

сільськогосподарський податок. Земельний 

податок, орендна плата.  

Технологічні особливості та організація 

виробництва у сільськогосподарських 

підприємствах і їх вплив на бухгалтерський облік. 

Витрати сільськогосподарського 

виробництва, їх класифікація. Система рахунків 

побудови обліку витрат виробництва і формування 

собівартості продукції в сільському господарстві. 

Облік затрат і калькулювання собівартості 

продукції тваринництва та рослинництва. 

Лекція 1,2,3,5,7-

14,16,18,4137,38 

8 год - 



Особливості обліку витрат по формуванню 

основного стада. 

Облік витрат за схемами фінансового обліку, 

за схемами управлінського обліку, який 

узгоджується з фінансовим; за спрощеною схемою. 

Собівартість продукції сільського господарства та 

особливості її формування. Відображення на 

рахунках бухгалтерського обліку операцій з обліку 

витрат сільськогосподарського виробництва. Облік 

продукції сільськогосподарського виробництва та її 

реалізації. Облік тварин на вирощуванні та 

відгодівлі. Облік дотацій. П(с)БО 30”Біологічні 

активи”. 

 

 Тема 2. Облік у сільському господарстві 

 

Семінарське заняття. 

Доповідь, бесіда, 

обговорення. 

1,2,3,5,7-

14,16,18,4137,38 

Підготувати 

питання по 

темі, 4 год. 

На 

семінарському 

занятті 

 Тема 3. Облік на автомобільному транспорті 

Пасажирські перевезення та перевезення 

вантажів. Завдання організації бухгалтерського 

обліку на автотранспортних підприємствах і 

організаціях. Особливості обліку матеріальних 

цінностей (палива, запасних частин). Облік витрат 

на технічне обслуговування і ремонт, їх 

розподілення між об’єктами калькулювання. 

Особливості обліку витрат на експлуатацію 

транспорту і калькулювання собівартості 

перевезень. Облік доходів від виконання послуг та 

визначення фінансових результатів. 

 

Лекція 1,2,7-

14,30,37,34,32 

8 год - 

 Тема 3. Облік на автомобільному транспорті 

 

Семінарське заняття. 

Доповідь, бесіда, 

обговорення. 

1,2,7-

14,30,37,34,32 

Підготувати 

питання по 

темі, 4 год. 

На 

семінарському 

занятті 

 Тема 4. Облік у неприбуткових організаціях 

Особливості діяльності неприбуткових установ. 

Реєстр неприбуткових організацій.  Специфіка 

обліку у громадських організаціях. Облік  у 

релігійних та благодійних організаціях. Облік у 

структурах,  що фінансуються органами місцевого 

Лекція 2, 7-14 8 год - 



врядування. 

 Тема 4. Облік у неприбуткових організаціях Семінарське заняття. 

Доповідь, бесіда, 

обговорення. 

2, 7-14 Підготувати 

питання по 

темі, 4 год. 

На 

семінарському 

занятті 

ІІ семестр 

 Тема 1. Облік у будівництві 

Особливості будівельного виробництва та їх 

вплив на організацію обліку. Особливості 

документального оформлення та контролю за 

витрачанням виробничих запасів. Облік витрат 

будівельної організації та визначення собівартості 

будівельно-монтажних робіт. Документальне 

оформлення та облік використання будівельних 

машин і механізмів. Облік створення і 

використання тимчасових не титульних споруд і 

пристроїв. Облік загальновиробничих витрат 

підрядних будівельних організацій. Облік реалізації 

виконаних робіт і розрахунків із замовниками. 

 

Лекція 1,2,7-15,17, 

34,40,37 

8 год - 

 Тема 1. Облік у будівництві 

 

Семінарське заняття. 

Доповідь, бесіда, 

обговорення. 

1,2,7-15,17, 

34,40,37 

Підготувати 

питання по 

темі, 8 год. 

На 

семінарському 

занятті 

 Тема 2. Облік у сфері ЖКГ та комуналних 

господарствах  

Діяльність житлово-комунального господарства як 

об'єкт бухгалтерського обліку. Облік активів та 

власного капіталу підприємств ЖКГ. Облік витрат 

на підприємствах житлово-комунального 

господарства. Відображення в обліку доходів 

підприємств ЖКГ. Облік розрахунків з 

квартиронаймачами. Облік цільового фінансування 

на підприємствах ЖКГ. Облік в об'єднаннях 

співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). 

Облік у житлово-будівельних кооперативах (ЖБК). 

 

 

Лекція 1,2,7-

14,22,20,26,28,30

,31,37, 38 

6 год - 

 Тема 2. Облік у сфері ЖКГ та комуналних 

господарствах  

 

Семінарське заняття. 

Доповідь, бесіда, 

обговорення. 

1,2,7-

14,22,20,26,28,30

,31,37, 38 

Підготувати 

питання по 

темі, 6 год. 

На 

семінарському 

занятті 



 Тема 3. Облік у туристичній індустрії та 

готельному господрастві 

Характеристика туристичної діяльності. 

Документальне оформлення туристичних послуг 

Особливості оподаткування та обліку туристичної 

діяльності.  Облік туристичної діяльності. 

Загальні положення організації готельного 

бізнесу та обліку готельних послуг. Документальне 

оформлення готельних послуг. Облік витрат і 

доходів у підприємствах готельного бізнесу. 

Калькулювання вартості номера. Облік 

спеціального і форменого (фірмового) одягу та 

взуття 

 

Лекція 1,2,7-14, 

30,44,35, 38 

4 год  

 Тема 3. Облік у туристичній індустрії та 

готельному господрастві 

 

Семінарське заняття. 

Доповідь, бесіда, 

обговорення. 

1,2,7-14, 

30,44,35, 38 

Підготувати 

питання по 

темі, 4год. 

На 

семінарському 

занятті 

 Тема 4. Облік у ресторанному господарстві 

Особливості виробничо-торгової діяльності у сфері 

громадського харчування. Планування виробничої 

діяльності ресторану. Особливості 

документального оформлення приймання товарів і 

продовольчої сировини. Облік товарів на складах. 

Облік виробництва та реалізації власної продукці. 

Особливості обліку товарів і сировини у 

самостійних кондитерських цехах та цехах з 

виробництва напівфабрикатів. Облік спеціального і 

форменого (фірмового) одягу та взуття 

 

Лекція 1,2,7-14, 

30,44,35, 38,24 

4 год  

 Тема 4. Облік у ресторанному господарстві 

 

Семінарське заняття. 

Доповідь, бесіда, 

обговорення. 

1,2,7-14, 

30,44,35, 38,24 

Підготувати 

питання по 

темі, 4 год. 

На 

семінарському 

занятті 

 Тема 5. Облік  діяльності у інших галузях 

економіки сфери послуг 

Облік у сфері реклами. Облік поліграфічних послуг. 

Облік на підприємствах побутового обслуговування 

населення (перукарня, хімчистка тощо). Облік в 

аптеці.  

 

Лекція 1,2,7-14, 

30,44,35, 38 

6 год  



 Тема 5. Облік  діяльності у інших галузях 

економіки сфери послуг 

 

Семінарське заняття. 

Доповідь, бесіда, 

обговорення. 

1,2,7-14, 

30,44,35, 38 

Підготувати 

питання по 

темі, 6 год. 

На 

семінарському 

занятті 
 
 

Укладач доцент кафедри обліку і аудиту Кріль Я.Я. 


